
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  HOTARÂREA Nr.17  
Din 31 mai 2018 

 privind modificarea Contractului de inchiere nr.1120/10.05.2017 a bazei sportive cu 
dotările aferente, aflată în domeniul public  comunei Treznea. 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
Întruniti în ședință ordinara 

 
  Având în vedere : 

- Expunerea de motive și referatul  de specialitate intocmit de d-ul Romitan 
Camil-Vasile viceprimarul comunei Treznea, înregistrat sub nr.4032/2018; 
           -cererea formulata de  Asociatia club sportiv atletic Zalău  prin care se solicită 
prelungirea perioadei de inchiriere a bazei sportive din Treznea; 

-  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul local Treznea ; 
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public;  

-Contractul de inchiriere nr.1120 din 110.05.2017; 
-prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia ; 
- prevederile  art.36 alin(2) lit.b, alin. 4 lit.c din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale , cu modificările și completările ulterioatre;. 
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , cu 

modificările și completările ulterioatre; 
 

HOTĂRĂȘTE : 
   
  Art.1  (1)Se aprobă modificarea  Contractului de inchiriere a bazei sportive și 
dotările  existente nr.1120/ 10.05.2017, ce apartin domeniului public al  comunei 
Treznea,  către Asociatia Club sportivă Atletic Zalău, prin act adițional. 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI TREZNEA 



 (2) Modificarea contractului  se refera  la art. 2.2.- perioada de inchiriere,  care 
va fi de 2 ani  începând cu data  semnării actului adițional, și  art. 6.1. valoarea chiriei -  
care se majorează la suma  de 800 lei/lună. 

(3) Restul prevederilor contractuale  rămân în vigoare.. 
Art.3 Se încredințează.pentru  semnarea Actului adițional , d-ul Oros Cristian  

primarul comunei, contabililul și secretarul comunei. 
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează d-ul  primar Oros 

Cristian , d-ul Romitan Camil-Vasile viceprimar, compartimentul contabilitate. 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituția prefectului județului Sălaj 
- Primarul și viceprimarului comunei; 
- Asociația Club sportiv Atletic Zalău; 
- Locuitorilor comunei prin afișare; 
- Dosar de ședință 
- Dosar hotărâri; 

 
 
  PREŞEDINTE DE SEDINTĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ:  
    PUȘCAȘ IONEL-DOREL                          SECRETAR AL COMUNEI, 
               BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN  
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